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Nr. 1189_din _29.12.2021 

 

               Excelenței Sale 
 

Doamna   RENATE WEBER 
- AVOCATUL POPORULUI - 

 

       Mult stimată doamnă Avocat al Poporului, 

 

       Asociatia Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ”Alexandru Ioan Cuza”, în 

temeiul Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, vă adresăm următoarea sesizare referitoare la prevederile Ordonanței de Urgență a 

Guvernului României nr. 130 din 17 decembrie 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea 

unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 1202 din 18 decembrie 2021, 

 

având în vedere următoarele motive: 
       Actul normativ invocat reprezintă  o încălcare a principiului egalității în fața legii și o diferențiere a 

regimului juridic de pensionare al cadrelor militare în rezervă și în retragere față de regimul juridic 

stabilit pentru alți asigurați, ceea ce duce, în substanță, la negarea unui drept prevăzut de legiuitor 

în favoarea tuturor rezerviștilor militari si conduce, implicit, la o încălcare flagrantă a egalității 

în drepturi, garantată de art.16 alin.1 si 2 din Constituția României, potrivit căruia cetățenii sunt 

egali în fața legii și a autorităților, fără privilegii sau discriminări, nimeni nefiind mai presus de lege. 

 

         In susținerea considerentelor mai sus invocate, arătăm următoarele: 

        1. In sistemul public de pensie majorarea valorii punctului de pensie este stabilită în procent 

de 10% pentru toate pensiile aflate în plată, în timp ce, la cadrele militare în rezervă și în retragere, 

potrivit prevederilor art. XLV din OUG nr. 130/2021, doar pensiile militare de stat ale căror 

cuantumuri brute aflate în plată la 31.12.2012 sunt de până la 2500 lei inclusiv se indexează cu 10%, 

pentru restul pensiilor militare de stat de peste 2500 lei, fiind aplicabile dispozitiile art. 59 si 60 din 

Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare. 

        2.  Potrivit prevederilor art. 154 alin.1 lit. h, art.155 alin.1 lit.a^1, art.157^3 din OUG nr. 

130/2021, pentru toate veniturile din pensii de peste 4000 lei, pentru partea care depășește suma 

lunară de 4000 lei, s-a stabilit o supraimpozitare de 10%, supraimpozitare care reprezintă o 

contribuție de asigurări de sănătate. Considerăm că această prevedere, în cazul pensionarilor 

militari este nelegală, având în vedere că intră în contradicție cu prevederile art. 26 din Legea nr. 80/1995 

privind statutul cadrelor militare, care stipulează că pensionarii militari au drept gratuit la asistență 

medicală și medicamente, în rețeaua sanitară proprie, în condițiile prevăzute de art. 23, alin.1 lit. a 

din Legea nr. 80/1995. 

        3. Atât Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale, cât și Casa de pensii 

sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, au chemat în judecată Curtea de Conturi a României la 

Curtea de Apel Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, în dosarele nr. 7095/2/2020, 
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respectiv nr. 4241/2/2020, pentru a anula deciziile Curtii de Conturi emise ca urmare a controalelor 

efectuate la cele două instituții cu privire la alinierea cu inflația a pensiilor militare, scopul 

promovării acestor acțiuni în instanță fiind de a refuza și tergiversa aplicarea actelor normative în 

domeniu. 

         4. Asistăm la o continuare a decredibilizării permanente a structurilor militare, mai ales a cadrelor 

militare în rezervă și în retragere, printr-o ofensivă mediatică fără precedent, parte integrantă din 

războiul imagologic si psihologic. 

        Invederăm domniei voastre că egalitatea de tratament juridic pentru cadrele militare în 

raport cu alte categorii profesionale nu reprezintă un privilegiu, ci o compensație parțială a 

inconvenientelor și privațiunilor care rezultă din rigoarea statutelor speciale cărora trebuie să li se 

supună militarii. 

        Este de notorietate faptul că, începând cu anul 2010, toate modificările legislative din sistemul de 

apărare, ordine publică si securitate națională, urmate de norme metodologice, au afectat și afectează 

drepturile cadrelor militare trecute in rezervă și în retragere, în condițiile în care acestea s-au supus 

tuturor rigorilor specifice vieții militare, cu promisiunea certă din partea statului că vor beneficia 

de un cuantum al pensiei care să compenseze restricţiile pe care le-au suferit: interzicerea activităților 

care le puteau aduce venituri suplimentare și riscul pe care l-a implicat exercitarea profesiilor de către 

cadrele militare din toate structurile de apărare, ordine publică si securitate națională, pe plan intern și 

extern. 

        Nu se are in vedere nici faptul că militarii constituie singura categorie profesională cu obligații de 

serviciu după trecerea în rezervă, întrucât în caz de necesitate rezerviștii sunt obligatoriu 

concentrați, refuzul constituind infracțiune sancționată conform Codului penal, precum și interzicerea, 

pentru militari, a activităților care le-ar putea aduce venituri suplimentare; 

       Reglementările prevăzute de OUG 130/2021 constituie o încălcare a principiului egalității în 

fața legii și o diferențiere injustă a regimului juridic de pensionare față de regimul stabilit pentru alți 

asigurați, care nu sunt supuși acelorași exigențe, restricții si riscuri, cu consecințe care prejudiciază 

constant atât imaginea, cât și calitatea vieții pensionarilor militari, unele efecte fiind ireversibile. 

 

                In drept, 

        Ne intemeiem solicitarea noastră pe dispozitiile art. 7 din Legea nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, modificată prin Legea nr.76/2012, coroborate cu dispozitiile art.1 din 

Intâiul Protocol Adițional la Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și 

Libertăților Fundamentale ale Omului, la care România este parte, întrucât apreciem că, prin 

adoptarea OUG 130/2021, cadrele militare în rezervă/retragere au fost vătămate în drepturile lor. 

Față de cele sesizate, vă rugăm să luati măsurile ce se impun conform prerogativelor ce vă sunt 

conferite prin lege si să ne comunicați, în scris, urmarea dată demersului nostru. 

           

                               
 

                       

 
 


